Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Wydział Inwestycji
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. (012) 63 92 372; (012) 63 92 300, fax (012) 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl

Myślenice, dnia 06.04.2016r.
INW.272.03.2016

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
wg rozdzielnika

Pytania dotyczące materiałów przetargowych wraz z odpowiedziami Zamawiającego
oraz wyjaśnieniami.
Zamawiający – Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, działając w trybie art. 38
ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SIWZ dla postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr
INW.272.03.2016, pn.: „Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm – Gmina
Myślenice”, po dokonaniu analizy pytań złożonych przez Wykonawców, przedstawia

następujące wyjaśnienia:
Pytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej wersji edytowalnej
formularzy ofertowych.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieszcza na stronie na której zamieszczono SIWZ dla niniejszego
postępowania załączniki do IDW w wersji edytowalnej.
Pytanie 2:
W
obszarze
projektowym
występują
tereny
osuwisk
aktywnych okresowo określone
na rysunku
planu UCHWAŁA NR
408/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 23 kwietnia 2014 r., w których
wprowadzono zakaz realizacji nowych obiektów oraz tereny osuwisk nieaktywnych jak
i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi określone na rysunku planu, w których
istniejące zainwestowanie pozostawia się do utrzymania i dopuszcza się możliwość ich
rozbudowy oraz budowy nowych obiektów z koniecznością przestrzegania warunków
posadowienia obiektów budowlanych określonych w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
(opracowanej na zlecenie użytkownika) świadczącej o możliwości bezpiecznego
przeprowadzenia inwestycji i zagospodarowania terenu; czy więc w zakresie zamówienia
jest wykonanie pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej z zatwierdzeniem jej przez
Starostę?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej dla sołectwa Chełm z zatwierdzeniem jej przez Starostę
Myślenickiego.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia ulega zmianie poprzez dodanie
następującego zakresu dla sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Wydział Inwestycji
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. (012) 63 92 372; (012) 63 92 300, fax (012) 63 92 305
e-mail: info@myslenice.pl

Doprowadzenie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do następujących działek:
- kanalizacji sanitarnej do działki 70/4, 1139;
- wodociągowej i kanalizacyjnej do działki 508/2, 504, 1896/5, 1309, 1308;
- wodociągowej do działki 28/1, 1290, 1568, 1258/2, 364, 1163;
obręb Poręba – Gmina Myślenice
Zamawiający zastrzega, iż dla rozbudowy sieci w miejscowości Poręba Wykonawca
jest zobowiązany do uzyskania odrębnego pozwolenia na budowę.
W związku z zmianą Opisu Przedmiotu zamówienia Zamawiający informuje, iż:
1)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
do dnia

2)

14.04.2016r.

do godz.

09:00

Pkt 19 ppkt 2 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego
zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na usługi pn:
„Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla sołectwa Chełm – Gmina
Myślenice”.
Nie otwierać przed dniem: 14.04.2016r. godzina 09:15”.

3)

Tabelę zawartą w pkt 21 TOMU I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się
jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
w dniu

14.04.2016r.

o godz.

09:15

W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom
dokumentów wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji,
teksty jednolite dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla
uczestników niniejszego postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.
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